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HARMONOGRAM MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ:
Niedziela – godzina 12.45 i 18.30 – Little Bromton Oratory, Brompton Road, Londyn, SW7 2RP.
I Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Wojciecha i adoracją jego relikwii.
II Niedziela m-ca – godz. 12.45 – spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych po Mszy św. o godz. 12.45.
II Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Ojca Pio i adoracją jego relikwii.
III Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Szarbela, namaszczeniem jego olejem i adoracją relikwii.
III Niedziela m-ca – godz. 12.45 – Msza z kazaniem nie tylko dla dorosłych. Przed Mszą św. – spotkanie scholi dziecięcej.
IV Niedziela m-ca – godz. 18.30 – Msza św. z nabożeństwem do św. Faustyny i adoracją jej relikwii.
SPOWIEDŹ:
W niedzielę, 30 min. przed każdą Mszą św. Istnieje także możliwość indywidualnego umówienia spowiedzi, bądź kierownictwa
duchowego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Faustyny, połączone z ucałowaniem jej relikwii.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na wieczorne nabożeństwo do św. Wojciecha, połączone z ucałowaniem
jego relikwii.
2. Wszystkich, którzy oczekują na wizytę duszpasterską, bardzo proszę o cierpliwość. Biorąc pod uwagę ilość

zaproszeń, odwiedziny potrwają do końca marca.
3. Zapraszamy na koncert organowy w naszym kościele filialnym - Maria Assumpta Chapel. Najbliższa sobota,

2 marca, godzina 18.00 (Msza św.) i 18.30 (koncert). Wystąpi Jakub Gawrysiak. Serdecznie zapraszamy!
4. Za dwa tygodnie w Środę Popielcową (6 marca) rozpoczynamy Wielki Post. Msza św. w „Popielec” będzie

sprawowana w Little Brompton Oratory o godzinie 19.30. W I Niedzielę Wielkiego Postu – 10 marca –
rozpoczniemy pierwszą z dwóch serii Rekolekcji Wielkopostnych. Będzie je prowadził ks. Adam Krzykała –
duszpasterz młodzieży, pielgrzym, alpinista. Oprócz niedzieli, spotkamy się także w poniedziałek,
11 marca, o godzinie 19.30 w Little Brompton Oratory na Mszy św. z nauką rekolekcyjną. We wtorek,
12 marca, spotkamy się na Mszy św. z nauką rekolekcyjną w naszym kościele filialnym – Maria Assumpta
Chapel na High Street Kensington.
5. Serdecznie podziękowania przede wszystkim za Wasze modlitewne wsparcie, za włączanie się w liturgię

i troskę o nasz kościół oraz za ofiary złożone na potrzeby utrzymania naszej parafii.
Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą materialną wsparli organizację wyjazdu
ministrantów do Rzymu, Neapolu i Pompei. Bóg zapłać! Dzisiaj zbieramy drugą tacę na pokrycie kosztów
wynajmu kościoła.
6. Po Mszy św. zapraszamy do sali św. Józefa na kawę, herbatę, doskonałe ciasta i najlepsze pączki.

Zachęcamy do przygotowania specjałów kulinarnych dla naszej kawiarenki 
7. Zachęcamy do nabywania i lektury czasopism i książek religijnych, które są wyłożone na stole pod tablicą

ogłoszeń.
8. Wszystkim Solenizantom oraz Jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz Gościom i Parafianom życzę

obfitości Bożych łask i zapewniam o pamięci w modlitwie.
9. Modlitwa do św. Wojciecha. Znajdziemy ją na obrazkach, a obrazki w śpiewnikach.

INFORMACJE PARAFIALNE
24.02.2019 VII Niedziela Zwykła
Lokalna Polska Misja Katolicka Chaplaincy
pw. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika
Little Brompton Oratory, Brompton Road, South Kensington, London SW7 2RP
LPC M Chaplain cy, Loc al Po lish C atholic Missio n. Registered Charity nr 1119423

Tel: 07449801752
w w w . p a r a f i a - k e n s i n g t o n . u k | | www.facebook.com/DALondon.org.uk
KONTO BANKOWE: LPCM CHAPLAINCY – SORT CODE: 30 94 57 – ACC NO: 00617063
ks. prałat Stefan Wylężek
ks. Bartosz Rajewski
Zofia Poza oraz Aneta Helowicz

– Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
– Proboszcz parafii
– Prezes Rady Administracyjnej oraz Prezes Rady Duszpasterskiej

INTENCJE MSZALNE
Od września nie są sprawowane Msze św.
w Maria Assumpta Chapel na High Street Kensington

Niedziela – 24 lutego – VII Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Jan Hutton.
18.30 – Śp. Zdzisław Jagodziński.

Sobota – 2 marca – Kaplica Maria Assumpta
18.00 – + Dusze Czyśćcowe

Z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 6, 27-38)
Gazetki.msg

Jezus
powiedział
do
swoich
uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają,
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię
kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi.
Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty.
Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się
zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie,
żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują,
jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież
i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują.
I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze
czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność?
I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie
tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to
należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to
nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka
i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest
dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie,
a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie
wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane;
miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam
bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Niedziela – 3 marca – VIII Niedziela zwykła
12.45 – Śp. Major WP Bronisław Stefan Ostrowski; Śp. Wincenty
i Maria Dąbrowscy.
18.30 – W int. Huberta – o dobre rozeznanie i właściwe podjęcie
decyzji.

Środa Popielcowa – 6 marca
19.30 – W int. Magdy Szwacińskiej i jej rodziny – o Boże błog., Dary
Ducha Św., opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo Św. Wojciecha,
a także o zdrowie, ducha miłości w codziennych relacjach, nadzieję
i wytrwałość, pokój i radość serca oraz wszelką pomyślność.

KALENDARIUM WYDARZEŃ W NASZEJ PARAFII
2 marca 2019 r. – koncert organowy w Maria Assumpta. Godzina 18.00
– Msza św. Godzina 18.30 – koncert Jakuba Gawrysiaka.
6 marca 2019 r. – Środa Popielcowa. Msza św. o godz. 19.30 w Little
Brompton Oratory.
10 marca 2019 r. – I Niedziela Wielkiego Postu – pierwsza seria
Rekolekcji Wielkopostnych (10-12.03.2019). Prowadzi ks. Adam Krzykała
z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
24 marca 2019 r. – londyńska premiera najnowszej książki Szymona
Hołowni – „Boskie zwierzęta”. Spotkania z autorem po Mszach św.
7 kwietnia 2019 r. – V Niedziela Wielkiego Postu – druga seria
Rekolekcji Wielkopostnych – „Rekolekcje ostatniej szansy” (7-9.04.2019).
Prowadzi ks. dr hab. Paweł Kiejkowski z archidiecezji gnieźnieńskiej.

